Szkolenie Stowarzyszenia Twoja Sprawa „Jak chronić dziecko przed pornografią?” adresowane jest do
rodziców i opiekunów, studentów, a jego podstawowym celem jest przygotowanie ich do rozmowy z
dzieckiem na temat szkodliwości pornografii.






Poruszane zagadnienia poszerzą wiedzę na temat dostępności pornografii wśród dzieci i
młodzieży oraz specyfiki treści pornograficznych jako czynnika uzależniającego oraz statystyki
opisujące skalę konsumpcji pornografii przez młodzież szkolną
Podczas prelekcji słuchacze dowiedzą się także czego unikać i jak taką rozmowę przeprowadzić
oraz jak wykorzystać nowoczesną technologię
Nie zabraknie wskazówek jak wdrażać zasady i reguły w domu, które zapewnią dziecku większe
bezpieczeństwo
Ważnym elementem wykładu jest omówienie konsekwencji konsumpcji pornografii w
kontekście zmian w mózgu oraz zachowań społecznych.

Wykład urozmaicają filmy i dynamiczna formuła prowadzenia. Po spotkaniu będzie możliwość
indywidualnych konsultacji. Pornografia to niebezpieczny produkt, z którym dziecko może się zetknąć
lub już miało kontakt. To tylko kwestia czasu przy dzisiejszej dostępności treści pornograficznych w
Internecie.

Zapraszamy!
Prelegent: Izabela Karska – Jest absolwentką Psychologii Społecznej i Biznesu Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Andragogiki
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Ukończyła także podyplomowo kierunek Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Praktycznie realizowała różne formy edukacji dla dorosłych
i młodzieży w formie wykładów, warsztatów i szkoleń. Współpracowała z instytucjami pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi
w obszarze public relations i public affairs w roli doradcy i specjalisty od komunikacji kryzysowej i wizerunku. Pracowała z rodzicami
i rodzinami dzieci w różnym wieku, także jako pedagog i doradca w Powiatowym Ośrodku Wsparcia przy PCPR. Jest członkiem zarządu
Fundacji Razem w Dojrzałość wspierającej młodzież usamodzielniającą się. Posiada doświadczenie w opracowaniu i koordynacji
długoterminowych projektów kulturalnych i edukacyjnych w tym Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego jest założycielką
i pomysłodawczynią programów na lata 2010 – 2015. W ramach działalności STS prowadzi prelekcje dla rodziców pt. „Jak chronić swoje
dziecko przed pornografią?”, redaguje materiały oraz pełni funkcję rzecznika prasowego. W obszarze psychologii interesuje się m.in.
zaburzeniami relacji i komunikacją w związkach, rodzinie i otoczeniu społecznym.

Więcej rzetelnych informacji na temat Stowarzyszenia Twoja Sprawa oraz o problemie pornografii
można znaleźć odwiedzając strony – www.twojasprawa.org.pl oraz www.opornografii.pl

